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A matematikatörténet egyik legmegosztóbb és legkiválóbb matematikusa Georg 
Ferdinand Ludwig Philipp Cantor 1845. március 3-án született Szentpéterváron 
Georg Waldemar Cantor dán kereskedő és Maria Anna Böhm orosz zenész 
gyermekeként. Cantor örökölte szülei művészi képességeit, magas színvonalon 
hegedült és kiválóan rajzolt. Gyermekként mélyen vallásos neveltetésben 
részesült, kezdetben magántanártól tanult. 1856-ban a család Németországba 
költözött, így az ifjú Cantor Wiesbadenben kezdte meg a gimnáziumot, ám a család 
hamarosan tovább költözött Frankfurtba. A középiskolai tanulmányait végül a 
darmstadti reálgimnáziumban fejezte be kiváló eredménnyel és matematikai 
kitüntetéssel.
A család szerette volna, ha mérnöki tanulmányokat folytat, melyet apja 
nyomására el is kezdett, azonban egy évvel később kérte az atyja jóváhagyását, 
hogy az igazi szenvedélyével, a matematikával foglalkozhasson, és 1862-ben 
meg is kezdte az egyetemet Zürichben matematika szakon. Édesapja 1863-as 
halálát követően a Berlini Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol olyan neves 
matematikusoktól tanulhatott, mint Karl Weierstrass, Ernst Kummer és Leopold 
Kronecker. Doktori disszertációját számelméletből írta és mellette aktívan részt 
vett a Matematikai Társaság munkájában, melynek rövid ideig az elnöke is 
volt.  1867-ben megszerezte doktori végzettségét. Először egy leányiskolában 
tanított, majd a hallei egyetemen, figyelme eközben a számelméletről az analízis irányába terelődött, és jelentős 
felfedezéseket tett.
1872-ben magántanár lett és szabadidejében továbbra is matematikai problémák megoldásával foglalkozott, 
rendszeresen publikált tudományos folyóiratokban. 1874-ben jelentette meg egyik leghíresebb tételét, melyben 
azt állította, hogy a valós számok halmaza nem megszámlálható. Még ez év tavaszán eljegyezte és feleségül vette 
kedvesét, Vally Guttmannt, akit már gyerekkora óta ismert, hiszen a nővére legjobb barátnője volt. Közös életük 
során hat gyermekük született.
1879 és 1884 között egy hat részes sorozatban publikálta az általa kiépített halmazelmélet tanait a Mathematische 
Annalenben. 1879-ben professzorrá nevezték ki, azonban nem volt elégedett, leghőbb vágya volt, hogy 
tanszékvezető legyen valamelyik nevesebb egyetemen. Korábban is sok kritika érte tudományos nézeteit, de 
halmazelméletének publikációja után végképp megosztotta a matematikai társadalmat, legtöbb régi jó barátjával 
is megszakadt a kapcsolata. 
1890-ben átvette a Deutsche Mathematiker-Vereinigung matematikai szövetség elnökségét, melyet 1893-ig 
vezetett. 1897-ben a Zürichben tartott első nemzetközi matematikai kongresszuson Cantor halmazelméleti 
munkásságát méltatták. A hivatalos elismerés után Cantor ismét vizsgálni kezdte a halmazelméletét, hogy a 
felfedezett ellentmondásokat kijavítsa, azonban ez már csak évtizedekkel később sikerült más matematikusoknak.
Cantort egész életén át végigkísérte a depressziója, a kritikákat is mindig nehezen dolgozta fel. Türelemmel viselte 
kezeléseit, ám rosszabb időszakaiban képtelen volt matematikával foglalkozni, ilyenkor az irodalom és a filozófia 
nyugtatta meg. Hetvenedik születésnapja alkalmából a matematikus társadalom nagyszabású ünnepséget 
tervezett tiszteletére, azonban a háború megakadályozta azt. 1918. január 6-án szívrohamban hunyt el, egyik 
utolsó szanatóriumi kezelése során. 
Cantor halmazelméleti munkássága jelentős paradigmaváltást hozott a matematika történetében, az idő 
bebizonyította, hogy kritikusai tévedtek.
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